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aktuálne informácie z oblasti daní, práva a hospodárstva
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V marcovom čísle prinášame:
Zvýšená sadzba zrážkovej dane
Platenie preddavkov na daň z príjmov
Neprehliadnite
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MAREC 2014
ZVÝŠENÁ SADZBA ZRÁŽKOVEJ DANE
Novela zákona o dani z príjmov, zaviedla s účinnosťou od 1. marca 2014
definíciu daňovníka nezmluvného štátu. Ide o daňovníka voči ktorému
sa uplatňuje zvýšená sadzba zrážkovej dane, resp. zabezpečenej dane vo
výške 35 %. Ide o daňovníka, ktorý nemá trvalý pobyt alebo sídlo v štáte
uvedenom na zozname uverejnenom na stránke Ministerstva financií (tzv.
“White list“):
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6523&NewsID=1
91
Tento zoznam obsahuje zoznam 64 štátov, s ktorými má SR uzatvorenú
medzinárodnú zmluvu o zamedzené dvojitého zdanenia alebo medzinárodnú
zmluvu o výmene informácií týkajúcu sa daní. Nenachádzajú sa v ňom tie
medzinárodné zmluvy, ktoré nadobudnú účinnosť v neskoršom období.
Ak budú príjmy plynúť daňovníkovi zo štátu, ktorý nie je na zozname MF SR,
budú príjmy zo zdrojov v SR, podliehať prísnejšiemu režimu zdaňovania ako
v prípade daňovníka, ktorý má trvalý pobyt alebo sídlo v štáte uvedenom na
zozname.

Martin Šiagi
e-mail: martin.siagi@mandat.sk
Tel.: +421 2 571042-14

Oznámenie o zrazení a odvedení dane sú platitelia dane povinní oznamovať
na tlačive, ktorého vzor je uverejnený na stránke Finančnej správy SR, a to
v lehote zhodnej so zrazením a odvedením dane.
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/V
zory_vydane_FRSR/2014/OZN43-v1-4.pdf
V čase vydania tohto newslettra nie je ešte oznámenie sprístupnené na
stránke Finančnej správy SR v elektronickom formáte.
Toto oznámenie v zmysle zákona obsahuje aj osobné údaje o fyzickej osobe,
a to meno, priezvisko, adresu a dátum narodenia.

NEPREHLIADNITE
Platenie preddavkov na daň z príjmov
Pripomíname, že 30. apríla 2014 je termín na doplatenie rozdielu
vzniknutého na zaplatených preddavkoch dane z príjmov
právnických osôb, ak zaplatené preddavky za január až marec
2014 sú nižšie, ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania
za rok 2013.
Novelou zákona o dani z príjmov, účinnou od 1. januára 2014 sa zmenila
hranica pre platenie preddavkov na daň z príjmov. Suma dane za
predchádzajúce zdaňovacie obdobie rozhodujúca pre platenie mesačných
preddavkov na daň sa upravila zo 16 596,96 eur na 16600 eur.

MANDAT CONSULTING, k.s., Nám. SNP 15, 811 01 Bratislava, www.mandat.sk

1

MAREC 2014
NEPREHLIADNITE
Zároveň sa zvýšila spodná hranica pre platenie štvrťročných preddavkov na
daň z 1 659,70 eur na 2 500 eur. To znamená, že ak daň za predchádzajúce
zdaňovacie obdobie presiahla 2 500 eur a nepresiahla 16 600 eur, daňovník
platí štvrťročné preddavky na daň, ak daň za predchádzajúce zdaňovacie
obdobie presiahla 16 600 eur, daňovník platí mesačné preddavky na daň.
Preddavky na daň neplatí daňovník, ktorého daň za predchádzajúce
zdaňovacie obdobie nepresiahla 2 500 eur.

Dôležité termíny
Prehľad dôležitých termínov na marec 2014 až apríl 2014 môžete nájsť na
našej webovej stránke: http://www.mandat.sk

Robert Jex
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O SPOLOČNOSTIACH MANDAT
MANDAT CONSULTING, k.s. a MANDAT AUDIT, s.r.o. boli založené
v roku 2004 ako daňovoporadenská a audítorská spoločnosť. Počas celej
doby našej existencie poskytujeme služby v oblasti daní, účtovníctva
a auditu menším, stredným aj nadnárodným spoločnostiam podnikajúcim na
území Slovenskej republiky. Dlhoročná spolupráca so zahraničnými
poradenskými spoločnosťami spojená s kompetenciou slovenských
daňových poradcov a audítorov umožňuje poskytovať poradenstvo pre
klientov pochádzajúcich z radov zahraničných investorov.
V oblasti nami ponúkaných služieb, daňového poradenstva a auditu, pracuje
v súčasnosti 41 kvalifikovaných pracovníkov.
Informácie uvedené v tomto materiáli sú iba informatívnej povahy.
MANDAT CONSULTING, k.s. nepreberá zodpovednosť za rozhodnutia,
ktoré si čitateľ urobí na základe tohto vydania.
Ak si by ste chceli pridať meno inej osoby z vašej spoločnosti do zoznamu
prijímateľov MANDAT správy, prosím kontaktujte nás na e-mail adrese:
news@mandat.sk
V prípade záujmu o ďalšie informácie nás prosím kontaktujte.
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